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Introducere
Dezvoltarea sistemului imun al copilului, 

precum şi întregul proces de creştere şi 
dezvoltare, parcurge mai multe etape, în 
care se implică mai mulți factori de influenţă, 
inclusiv diverse infecţii pe care copilul le 
suportă şi în rezultatul cărora dezvoltă 
imunitatea dobândită (specifică). 

Totodată procesul de activare, formare şi 
maturizare a imunității dobândite este strict 
dependent de mecanismele răspunsului imun 
înnăscut (nespecific) [29,30]. Printre aceste me-
canisme se numară febra şi somnul care sunt 
declanşate de cascada inflamatorie [1,2,3,6,7,8]. 
Implicarea agresivă, în deosebi medicamentoa-
să, în aceste procese poate perturba sau chiar 
compromite buna desfăşurare şi dezvoltare 
ulterioară a răspunsului imun al organismului în 
creştere [12,24]. 

Sarcina esenţială a cadrului medical în cazul 
în care se confruntă cu aceste simptome este 
să abordeze o tactică adecvată situaţiei clinice 
cu care se confruntă pacientul, iar acţiunile 
întreprinse trebuie întotdeauna ajustate la 
particularităţile răspunsului imun, inclusiv cele 
determinate de vîrstă.

Actualitate şi interdependențe
Bolile acute ale copilăriei sunt adesea 

asociate cu febră, acesta fiind şi motivul cel 
mai frecvent pentru vizitele neprogramate 
la medic, al consultațiilor din serviciile de 
urgență şi al apelurilor telefonice către 
medicii de familie [14,15,16]. Febra crează 
anxietate neargumentată şi deseori îi 
sunt incriminate complicații INEXISTENTE 
(denaturarea proteinelor la nivelul creerului, 

sincopă, accident vascular cerebral, comă, 
moarte etc.) [10,11,12,13]. În realitate, acest 
simptom nu este o complicație a bolii, dar 
un mecanism important de luptă contra ei, 
iar necunoaşterea proceselor declanşate şi 
susținute de reacția febrilă induce anxietate şi 
uneori greşeli de conduită medicală [1,7,11]. 

Un alt motiv de angoasă în cazul infecțiilor 
recurente sunt simptomele de ”îmbolnăvire” 
nespecifice, în literatura engleză denumite ca 
”sickness syndrom”. Acest "sickness syndrom” 
este caracterizat prin anorexie, somnolență, 
izolare socială, oboseala, hiperalgezie, etc.. 
Simptomele respective nu sunt ”efectele 
adverse” ale îmbolnăvirii, dar reprezintă 
comportamente şi mecanisme distincte în 
cadrul răspunsului imun, ajustate şi controlate 
de către sistemul nervos central (SNC) prin 
intermediul citokinelor [1,2,7] şi sistemului 
nervos autonom [6]. 

Mediatorii sindromului de îmbolnăvire - 
citokinele

Citokinele reprezintă componente integrale 
ale SNC, având funcție neuromodulatorie 
în diverse mecanisme neuronale. Ele 
sunt implicate în realizarea răspunsului 
la stres, modificărilor endocrine, diferite 
comportamente şi în procesul de conştiință. În 
cazul infecțiilor, are loc creşterea producerii de 
citokine, ceea ce declanşează ”hiperactivarea” 
funcțiilor reglate de acestea şi ca rezultat se 
dezvoltă sindromul de îmbolnăvire [1]. Astfel, 
de exemplu, somnolența şi inapetența nu 
sunt complicațiile febrei, dar sunt rezultatul 
acțiunii unor citokine cu efecte somnogenice, 
anorexigenice şi pirogenice [1,2, 7,8]. 
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Efectele somnogenice ale citokinelor 
se dezvoltă în infecțiile bacteriene, virale, 
fungice sau parazitare şi se caracterizează prin 
creşterea episoadelor de somn NonREM şi 
activității cu unde lente a creerului în timpul 
somnului [1,2,3,4]. În studiile experimentale 
a fost demonstrată existența unei corelații 
pozitive între creşterea numărului de episoade 
de somn NonREM şi supravețuire în cazul 
infecțiilor [31].

Printre citokinele cu efecte somnogenice 
cele mai cunoscute sunt IL-1 şi TNF-α (Tabelul 
1) [2]. Nu se cunosc exact mecanismele 
somnogenice ale acestor citokine, posibil acest 
efect se realizează prin intermediul liberinei 
hormonului somatotrop şi al oxidului nitric 
[9]. Cert este faptul că somnul şi sistemul imun 
interacționează în aşa fel, încât răspunsul imun 
provocat de o intruziune a agenților patogeni 
stimulează apariția somnului (prin intermediul 
citokinelor [5]), iar somnul fortifică şi amplifică 
răspunsul imun (prin stimularea secreției 
unor concentrații crescute de citokine). Astfel 
somnul reprezintă un mecanism important de 
autopotențare a răspunsului imun [4].

Efectele pirogenice ale citokinelor - 
febra.

Febra reprezintă creşterea temperaturii 
centrale mai mare de 38,0°C, în absența 
activității fizice intense, la un copil îmbrăcat 
corespunzător mediului înconjurător, datorată 
modificării punctului de echilibru termic 
[15,16]. Ca şi "sickness syndrom”, febra este un 
răspuns complex şi standardizat al imunității 
înnăscute la invazia agenților patogeni şi face 
parte din procesul inflamator [7,17].

Inducerea febrei este realizată de către 
citokinele cu efect pirogen (IL-1, IL-6, 
IFN- α şi TNF) care declanşează secreția de 
prostoglandine (PGE) la nivelul celulelor 
endoteliale hipotalamice. PGE penetrează în 
celule şi activează neuronii termoreglatori 
ai zonei anterioare hipotalamice şi astfel, 
modificând punctul de echilibru termic spre 
o temperatură mai înaltă induce procesul 
de termogeneză [11,15]. Nivelul creşterii 
temperaturei depinde de mai mulți factori, 
inclusiv de agentul patogen [15].

 Astfel, febra exercită un efect negativ de 
ansamblu asupra dezvoltării bacteriilor şi 
replicării virusurilor şi poate fi comparată cu 
un catalizator al răspunsului imun. Cele mai 
importante efecte ale febrei asupra funcției 
sistemului imun sunt listate în tabelul 2 
[19,20,21].

Cu toate că tot mai multe studii 
demonstrează importanța febrei pentru 
răspunsul imun, în special la copii, în rândurile 
părinților dar şi a cadrelor medicale există 
o adevărată febrofobie, care are la bază 
concepte nejustificate [12,13,18].

Evoluția naturală febrei
Unul din principalele concepte eronate ce 

mențin febrofobia este că febra ar putea creşte 
până la valori letale dacă nu este combătută la 
timp - cca 7% din părinți consideră că febra ar 
putea urca peste 43 °C [12], iar unii presupun 
că ar putea ajunge chiar şi la 45°C [11].

Totuși, evoluția naturală a febrei se 
caracterizează printr-un control de tip feedback 
negativ:

Răspunsul febril al organismului este 
acompaniat şi de mecanisme care limitează 
creşterea excesivă a febrei. Controlul 
nivelului superior al febrei se realizează prin 
eliminarea diferitor substanțe criogene care 
reduc activitatea punctului de comandă al 
termostatului din hipotalamus. 

Astfel, pe parcursul a 13 ani, Tomlinson 
evaluând ambulator copiii cu febră, a stabilit 
doar la 2 copii temperaturi mai mari de 41,1°C. 
McCarthy şi Dolan dintr-un lot de 210.000 de 
copii, timp de 8 ani, au determinat doar la 100 
de copii temperaturi egale sau mai mari de 

Tab. 1 Citokine somnogenice

− IL – 1,2,15,18

− TNF -α, 

− Interferonul-α,γ

− Neurotrofinele 1,2,3,4

− Factorul de creştere epidermal

− Factorul de activare plachetara

− Factorul de stimulare granulocitară
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41,1°C, stabilind o incidență de doar 0,05% 
[23].

În 1949 DuBois, colectând peste 1700 
foi de temperatură de la 357 de pacienți cu 
infecții care induc febră mare (febră tifoidă, 
tifos, pneumonie, malarie) a constatat, că la 
doar 4,3 % din pacienți temperatura a depăşit 
41,1°C. Reeşind din aceste date, DuBois a 
presupus că există un mecanism care limitează 
creşterea temperaturei corpului la valori care 
prezintă pericol pentru viață. Cercetările 
ulterioare au arătat că există, de fapt, mai 
multe astfel de mecanisme. Mecanismul 
cel mai simplu este un feedback negativ, 
influențat de temperatură şi de producerea 
de pirogeni endogeni. De exemplu, secreția 
izolată de IL-1 de către monocite este inhibată 
cu 50% la 38,5°C, şi aproape cu 90% la 40°C, 
în comparație cu 37°C. În plus, în timpul 
infecției sunt secretate citokine antipiretice 

(antagonist al receptorilor IL-1, IL 10), şi unii 
hormoni cu efecte antipiretice - hormonul 
melanocitostimulator, hormonul antidiuretic, 
corticoliberina hormonul adrenocorticotrop 
şi cortizolul. Aceşti factori acționează prin 
diverse mecanisme, inclusiv direct asupra 
neuronilor termoreglatori, inhibă sinteza de 
citokine pirogene şi sinteza de PGE, blochează 
acțiunea citokinelor pirogene la celule-țintă 
[14,22].

Răspunsul febril este un proces 
homeostatic, în absența unei hipertermii, 
cum ar fi în cazul automobilelor supraîncălzite 
sau în cazul unui organism deshidratat, la un 
copil fără patologie neurologică, organismul 
nu permite ca febra să iasă de sub control, şi 
extrem de rar poate să depăşească 41,7°C [12].

Alt concept eronat despre febră este că 
aceasta ar putea determina aparția diferitor 
complicații grave. În studiul lui Crocetti M. 

Tabelul 2. Efectele febrei asupra funcției sistemului imun 
− îmbunătățeşte mobilitatea şi migrarea neutrofilelor şi monocitelor

− îmbunătățeşte fagocitoza şi pinocitoza

− creşte producția de radicali liberi de către fagocite

− creşte producția de interferon (IFN)

−  creşte activitatea antivirală, antitumorală şi antiproliferativă şi activitatea celulelor killer 
naturali prin intermediul IFN

− potențează activitatea anti-anafilaxie a IFN

− creşte activitatea, expresia, activitatea citotoxică a celulelor T-helper

− creşte producția de anticorpi, în special de tip IgG 

− scade posibilitatea de înmulțire a microorganismelor

−  scade considerabil cationii (fierul, cuprul, zincul) din ser, necesari pentru dezvoltarea 
bacteriilor; 

− creşte rata de distrugere intracelulară a bacteriilor 

− creşte efectul bactericid al agenților antimicrobieni

−  modifică metabolismul gazdei de la consumul de glucoză la consumul metaboliților 
obținuți din lipo şi proteoliză, astfel reducând sursa de alimentare a microorganismelor

− induce activarea proteinelor care protejează celulele proprii de la şocul termic

−  destabilizează complexurile polimeraz-promotori virali şi inhibă sinteza de matrice 
proteică, necesară pentru asamblarea particulelor virale infecțioase 

−  la copii sugari febra are un rol important în modificarea răspunsul imun de tip Th2, care 
predomină la naştere, în răspuns imun de tip Th1

−  supune necrozei şi morții celulare celulele tumorale care sunt mult mai vulnerabile la 
căldură
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[12] 21% din părinți au răspuns că febra poate 
duce la lezarea creerului, iar 14 % la moartea 
copilului. În alt studiu [11] 32% din părinți 
consideră că din cauza febrei starea copilului 
se poate agrava, 15% că febra poate duce la 
pierderea de conștiință, 32 % că poate afecta 
sistemul nervos. În rândul cadrele medicale, 
la fel există concepte greşite despre febră. În 
studiul său, Crocetti a determinat că 65 % din 
pediatrii intervievați consideră temperatura 
crescută a corpului ca fiind periculoasă pentru 
copii, 21% consideră că febra poate induce 
lezarea creerului, iar 26% că febra poate duce la 
deces [12].

Evidența clinică se opune acestor statistici: 
studiile clinice au demonstrat, că febra 
scurtează durata bolii şi scade rata mortalității 
la pacienții febrili, față de cei care nu fac 
febră sau a căror febră este insistent scăzută 
[19,21,24]. În cazul patologiile grave (sepsis, 
meningococcemie) tratate în serviciile de 
reanimare, scăderea febrei a fost asociată cu 
creşterea mortalității [25]. Un studiu randomizat 
prospectiv pe pacienți cu traumatisme în stare 
critică la care se scădea febra a fost oprit după 
înscrierea a 82 de pacienți, deoarece în grupul 
cu tratament agresiv al febrei (paracetamol şi 
comprese reci administrate pentru temperaturi 
de peste 38,5°C) rata mortalității a fost de 6 ori 
mai mare, în comparație cu grupul care a primit 
tratament mai puțin agresiv (paracetamolul şi 
compresele reci fiind utilizate la temperatura > 
40°C) [14].

Un alt aspect important al febrei a fost 
elucidat prin studii epidemiologice, care au 
demonstrat o asociere între bolile infecțioase 
febrile ale copilăriei şi riscul de cancer ulterior. 
Kölmel şi alții au demonstrat o relație inversă 
între numărul de infecții febrile ale copiilor şi 
incidența melanomului mai târziu [20].

Încă un motiv de anxietate marcată a 
părinților vizavi de febră sunt convulsiile 
febrile (CF), care se întâlnesc la 2-5% din 
copii mai mici de 5 ani [14,26]. CF sunt 
de obicei benigne, nu sunt asociate cu 
complicații neurologice şi nu cresc riscul 
pentru dezvoltarea epilepsiei[10], iar 
medicamentele antipiretice nu previn 
convulsiile febrile [26].

”Tratamentul” febrei
Reieşind din conceptele eronate şi 

numărul mare de părinți şi personal medical 
care le consideră corecte, febra rămâne a fi 
considerată periculoasă, de aceea duce la 
investigări şi tratamente excesive şi inutile, 
uneori chiar periculoase [12]. Liberalizarea 
pe scară largă a antipireticelor a dezvoltat 
în rândurile populației ideea, că utilizarea 
acestora este o necesitate şi o măsură 
obligatorie pentru abolirea febrei, chiar şi 
pentru un grad scăzut a acesteia. Utilizarea 
antipireticelor este metoda preferată de 
scădere a febrei la care recurg părinții, existând 
o creştere a acestei preferințe în ultimele două 
decenii de la 67% la 95% [18].  

Numeroşi autori argumentează în 
publicaţiile lor faptul că, în cazul scăderii febrei 
cu metode medicamentoase se dereglează 
procesul bine organizat al inflamației. 
Preparatele antipiretice reduc sau chiar 
elimină sinteza mediatorilor necesari  pentru 
procesul de apărare al gazdei. În acelaşi timp 
diminuarea febrei cu metode fizice de răcire, 
va atenua majoritatea componentelor ale 
imunității înăscute, deoarece temperatura 
febrilă susține aceste proces [7,27].

La copiii primului an de viață, utilizarea 
antipireticelor poate influiența negativ 
”maturizarea” sistemului imun, deoarece ele 
inhibă producerea de Th1, TNFα şi protecția 
antiinfecțioasă. Există studii care arată chiar că, 
prescrierea frecventă a antipireticelor la copiii 
cu infecţii bacteriene determină o evoluţie mai 
gravă a patologiei de bază [28].

Concluzii. 
Totalitatea manifestărilor nespecifice 

asociate proceselui inflamator, nu sunt 
evenimente întâmplătoare şi mai ales 
consecințe negative ale bolii, dar reprezintă 
mecanisme distincte, bine organizate şi 
controlate de către sistemul imun şi SNC. 
Astfel, somnul reprezintă un mecanism 
important de autopotențare a răspunsului 
imun, iar febra este o componentă normală 
a raspunsului imun al gazdei în lupta cu 
microorganismul patogen dar şi cu celulele 
tumorale. Febra este un proces fiziologic 
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cu limite strict stabilite de necesitățile 
organismului, are efecte antimicrobiene 
şi antivirale directe, şi în plus, stimulează  
mecanismele umorale şi celulare de apărare. 
Incapacitatea de a genera febră, în cadrul 
răspunsului imun unei infecții, poate duce la 
un prognostic nefavorabil. Morbiditatea sau 
mortalitatea asociată febrei nu se datorează 
ridicării temperaturii corpului, dar bolii de bază 
care cauzează febra. De aceea, în procesul 
tratamentului, febra şi alte manifestări ale 
inflamației trebuie abordate constructiv şi 
individualizat, ele având preponderent efecte 
benefice asupra evoluției bolii.
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